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GESTIÓ NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES & REPRESENTACIÓ
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
Segons ens consta, durant el primer trimestre de 2020 alguns de vosaltres heu rebut una comunicació
informativa de l’Agencia Tributària de Catalunya (ATC) on us comuniquen que l’ATC practicarà les
notificacions únicament per mitjans electrònics a aquells obligats a rebre-les per aquest mitjà.
En les nostres comunicacions 11/2018 (https://arxerassessors.cat/comunicacio-11-2018/) i 12/2019
(https://arxerassessors.cat/comunicacio-12-2019-2/) us informàvem dels col·lectius obligats a rebre
les notificacions electròniques de l’ATC, així com del seu funcionament general.
Tot seguit, us resumim com es poden gestionar les notificacions electròniques de l’ATC.
Per tal de gestionar-les, es pot procedir de dues maneres:
1) GESTIÓ PRÒPIA (creiem que és la més adequada)
La gestió de la recepció de les notificacions electròniques la porta el propi obligat tributari.
Per poder-les gestionar cal disposar d’un certificat digital i accedir a la següent ruta:
http://atc.gencat.cat/ / Gestions / Notificacions electròniques / Accés a les notificacions i sistemes
d’avis
Un cop aquí podem fer dues coses:
a) Accedir a les notificacions pendents, a l’apartat “Notificacions electròniques” o clicant al
següent enllaç:
NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES ATC
b) Comunicar dades d’avís de notificació electrònica: es pot comunicar un telèfon mòbil i/o
un correu electrònic on rebre un avís en el cas de tenir una notificació de l’ATC a l’apartat
Formulari de comunicació de dades per a l’avís de notificació electrònica (requereix
identificació digital) o clicant al següent enllaç:
FORMULARI COMUCACIO DADES
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2) APODERAMENT
La gestió de la recepció de les notificacions electròniques la porta una societat/empresa diferent de
l’obligat tributari, mitjançant un apoderament, de tal manera que les notificacions electròniques les
rebrà l’apoderat.
Aquest apoderament pot ser a favor d’una societat/empresa del mateix grup o també a favor d’un
tercer, que pot ser l’ASSESSORIA ARXER. En el cas que estiguéssiu interessats que des de
l’ASSESSORIA ARXER ens ocupéssim de gestionar les vostres notificacions electròniques
obligatòries de l’ATC, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us informarem de les condicions i
els honoraris que s’aplicaran a aquest servei. En tot cas, caldrà que ens ho indiqueu
expressament.
L’atorgament de la representació per a la recepció de notificacions electròniques de l’ATC es du a
terme per mitjans telemàtics, i per tant també comporta disposar de certificat digital.
Per atorgar la representació per a la recepció de notificacions electròniques de l’ATC cal accedir a la
següent ruta
http://atc.gencat.cat/ / Gestions / Notificacions electròniques / Atorgament de representació en la
recepció de les notificacions electròniques / clicar a Més informació: tràmit per atorgar o revocar la
representació.
Tot seguit, clicar al requadre blau de l’esquerra Atorgar o revocar la representació / Per internet /
Formulari telemàtic per atorgar o revocar la representació (requereix identificació digital) / designar
nou representant o ho podeu fer clicant al següent enllaç:
FORMULARI REPRESENTACIO
Un cop aquí caldrà indicar les dades del representant i marcar la casella Representació notificació
electrònica.
Caldrà que seguidament el representant accepti la representació accedint a la mateixa ruta.
A diferència de l’AEAT on el poder per a la recepció de notificacions electròniques de moment és
indefinit, a l’ATC la representació es concedeix per 5 anys, de manera que transcorregut aquest
termini cal tornar a atorgar la representació.
Les notificacions de l’ATC es conserven en el sistema durant 2 anys.
Podeu trobar més informació relativa a les notificacions electròniques de l’ATC a
http://atc.gencat.cat/notificacions
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